
وزير الخدمة المدنية طالل عقالن لـ"ٹ":

ــد واملتابعة عدداً  ــزة األمنية يف محافظة البيضاء بعد الرص ضبطت األجه
ــد العدو  ــات الرصد وتزوي ــوا بقيامهم بعملي ــد اعرتف ــة العدوان، وق ــن مرتزق م
ــع إحداثيات  ــعبية وكذا رف ــان الش ــركات الجيش واللج ــن تح ــات ع باملعلوم
ــرض قصفها من  ــكرية ومدنية، واقتصادية، بغ ــآت حكومية أمنية وعس ملنش

قبل طريان العدوان السعودي األمريكي .
ــدوان كان عرب حزب اإلصالح، كما  ــر جميعهم أن تجنيدهم لصالح الع وذك
ــا أقدموا عليه، كان مقابل – مجرد – وعود بمنحهم أمواال كثمن  اعرتفوا بأن م
لخيانتهم لوطنهم، وبيعهم لكرامتهم، وتخليهم عن مبادئ الدين وانسالخهم 

عن كل القيم.

صنعاء / سبأ
ــدة بأمانة العاصمة أمس 13 طن  ــط مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الوح ضب

لحوم مجمدة ومواد غذائية منتهية وغري صالحة لالستهالك اآلدمي.
ــة أطنان لحوم  ــرسي أنه تم ضبط ثالث ــة الوحدة صالح املي ــح مدير مديري وأوض
مجمدة وعرشة أطنان مواد غذائية متنوعة فاسدة شملت تموراً وعصائر ومرشوبات 

متنوعة وزبادي وحليباً يف أحد املخازن التجارية باملديرية.
وأشار إىل أنه تم االنتقال مع مستشار أمني العاصمة محمد احمد الحوثي وامني 
ــغال  عام محيل املديرية الدكتور خالد حميد واملختصني من مكتبي الصناعة واألش
وصحة البيئة فور تلقى بالغ بوجود كميات من املواد الغذائية منتهية الصالحية يف 
أحد املخازن التجارية باملديرية .. الفتا إىل أنه تم تحريز الكميات الفاسدة بموجب 

محرض ضبط.

ضبط ضبط ١٣١٣ طن لحوم مجمدة ومواد  طن لحوم مجمدة ومواد 
غذائية منتهية بأمانة العاصمةغذائية منتهية بأمانة العاصمة

ــور محمد  ــج والتوجيه الدكت ــاع املناه ــم لقط ــة والتعلي ــل وزارة الرتبي ــدد وكي ش
ــقاف عىل رضورة تحري الدقة واملصداقية أثناء عملية تصحيح دفاتر إجابات  الس

طالب الثانوية العامة.
ــية أهمية االلتزام بمعايري  ــاء فرق املواد الدراس وأكد خالل اجتماعه أمس برؤس

وضوابط عملية التصحيح التي ستبدأ اليوم الثالثاء .
ــقاف يف االجتماع الذي حرضه مدير عام التوجيه أمة الرحيم  ــار الوكيل الس وأش
ــالم الغابري إىل  ــة العامة عبدالس ــام واملراقبة للثانوي ــب ورئيس لجنة النظ ابوطال
ــتمرار  ــي مر بها الطالب جراء اس ــتثنائية الصعبة الت ــة مراعاة الظروف االس أهمي
العدوان والحصار. وكان االجتماع استعرض ضوابط ومعايري عملية تقدير الدرجات 
ــن ذوي االختصاص  ــول مقدري الدرجات م ــا وكذا رشوط ومعايري قب ــات عمله وآلي

الذين استمروا يف تأدية مهامهم خالل العام الدرايس والعملية اإلمتحانية.

السقاف يشدد على ضرورة تحري الدقة أثناء السقاف يشدد على ضرورة تحري الدقة أثناء 
تصحيح دفاتر طالب الثانويةتصحيح دفاتر طالب الثانوية

ــر مديريتي بني  خرجت حرائ
ــة  بمحافظ ــنحان  وس ــيش  حش
ــعة وكربى  ــاء يف وقفات واس صنع
ــتنكارهن  ــن فيها اس منفصلة أعل
ــم  ــتمرار جرائ ــن اس ــن م وغضبه
ــعب  الش ــاء  أبن ــق  بح ــدوان  الع
ــاء  وآخرها جريمة اختطاف النس
كل  يف  ــه  جرائم وكل  ــا  التحيت يف 

املحافظات.
ــاركات يف وقفاتهن  وأكدت املش
ــود والثبات  ــىل الصم ــعة ع الواس
ــن قوافل العطاء  وتجهيز املزيد م
والجود والكرم حتى االنتصار عىل 
قوى الغزو واالحتالل ودحرهم من 

كل شرب من أرض الوطن.

وقفات نسائية في صنعاء تنديدًا بجرائم وقفات نسائية في صنعاء تنديدًا بجرائم 
العدوان واختطاف النساءالعدوان واختطاف النساء

القبض على عمالء للعدوان في البيضاءالقبض على عمالء للعدوان في البيضاء

ــراق،  الع ــدن  م ــدى  إح ــجلت  س
االثنني، األوىل ضمن األعىل بدرجات 
ــاعة  س  24 ـــ  لل ــم  بالعال ــرارة  الح
ــرى  أخ ــدن  م  4 ــب  بجان ــة،  املاضي
 15 ــم  يض ــدول  ج ــن  ضم ــة  عراقي

منطقة ومدينة.
ــريفييل" يف  ــرشت محطة "بالس ون
ــا ، جدوال يضم 15 منطقة  كاليفورني
ــرارة يف  ــات الح ــىل درج ــة بأع ودول
ــاعة املاضية  ـــ24 س ــم خالل ال العال

ــة  منطق أن  ــدول  الج ــني  ب ــث  حي
ــة  ــت املرتب ــرصة احتل ــني بالب الحس
ــت  ــرارة بلغ ــة ح ــا بدرج األوىل عاملي
كل  ــاركها  تش ــة،  مئوي ــة  درج  49.4
ــت ومنطقة مطربة  ــن مدينة الكوي م

الكويتية بنفس الدرجة.
ــة  مدين أن  ــة  املحط ــت  وأضاف
ــابعة  الس ــة  املرتب ــت  احتل ــارة  العم
ــة حرارة بلغت  ضمن الجدول بدرج
ــاركها منطقة  48.3 درجة مئوية، تش
ــدويل بنفس الدرجة  مطار البرصة ال
ــة الثامنة، فيما احتلت  لتحتل املرتب
مدينة الفاو املرتبة 11 بدرجة حرارة 
ــت  ــة، واحتل ــة مئوي ــت 48 درج بلغ
ــة 13 بدرجة  ــة النارصية املرتب مدين

حرارة بلغت 48 درجة مئوية أيضا .

ــرص محمد عبد  ــار محافظة األق ــر عام آث أعلن مدي
العزيز، عن اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" خالل 
ــال تطوير مرشوع طريق الكباش الذي يربط معبد  أعم

األقرص بمعبد الكرنك يف األقرص.
ــابع" إن العمل جار  ــز لـ"اليوم الس ــال عبد العزي وق
ــان  ــم إنس ــف، وهو عبارة عن جس لرفع التمثال املكتش
ــتخراجه لحظة  ــه ال يمكن اس ــد، موضحا أن ورأس أس
اكتشافه مبارشة نظرا لطبيعة البيئة التي كان موجودا 

فيها.
ــار خالد العناني، وخالل جولة  وأضاف أن وزير اآلث
ــىل زيارة طريق  ــس إىل املوقع، حث الزوار ع ــام بها أم ق

الكباش ملشاهدة التمثال املكتشف.
ــام آثار الكرنك واملرشف عىل  من جانبه، قال مدير ع
مرشوع طريق الكباش مصطفى الصغري، إن التمثال لم 
ــافه حتى اآلن، لكن العمل جار  يسحب من مكان اكتش

عىل رفعه.

مدينة عراقية اCعلى بدرجات الحرارة في العالممدينة عراقية اCعلى بدرجات الحرارة في العالم

اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" في اCقصراكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" في اCقصر

ــش رئيس جامعة إب الدكتور طارق املنصوب أمس مع كوكبة من نجوم  ناق
ــتعدادات إلقامة  ــاركون يف مهرجان صيف إب االس ــن اليمني، الذين سيش الف
ــة إب بالتزامن مع عيد  ــينه بجامع ــف إب الرتفيهي، املزمع تدش مهرجان صي

األضحى.
ــد البعداني والفنانني  ــذي ضم نقيب الفنانني باملحافظة خال ويف اللقاء ال
عبدالكريم مهدي ومحمد أمني الجالل ونور البعداني، أشاد الدكتور املنصور 

بدور املبدعني والفنانني يف توعية وتثقيف املجتمع يف مختلف الجوانب.
وأكد رضورة االستعداد الجيد للمهرجان بما يحقق الغايات املنشودة لخدمة 
ــن الكيميائي الدكتور عيل مياس  ــرض اللقاء عميد مركز البيئة واألم املجتمع. ح

ومدير اإلعالم املساعد بالجامعة عيل درموش ومدير األنشطة خالد السلمي.

استعدادات Jقامة مهرجان صيف إباستعدادات Jقامة مهرجان صيف إب

  /أحمد املاليك
.أكد األخ طالل عقالن وزير الخدمة 
يف  ــالالت  اإلخت ــح  تصحي أن  ــة  املدني
ــن املزدوجني  ــف الراتب وتنقيته م كش
ــالالت أخرى تتم  ــني وأي اخت والوهمي
ــا  ــتثنى منه ــن يس ــة ول ــورة حثيث بص
ــال يف حديث لـ"الثورة" إن هذا  أحد وق
ــيا  ــوع إداري بحت وليس سياس املوض

كما يروج البعض .
ــوزارة يف ظل العدوان  ــاً إىل أن ال الفت
ــة  ماضي ــا  به ــر  تم ــي  الت ــاب  والصع

ــي  ــذي يأت ــرشوع ال ــذا امل ــاز ه يف إنج
ــد الثورة  ــة من قائ ــات رصيح بتوجيه
ــن الحوثي  ــد امللك بدر الدي ــيد عب الس
ــتمرة من قبل  ــارشة ومس ــة مب وبمتابع

الرئيس مهدي املشاط.
ــبة  ــالن أن نس ــر عق ــح الوزي  وأوض
 85% ــت  فاق ــف  املل ــذا  ه يف  ــاز  اإلنج
أن  إىل  ــت  ..ولف ــي  املدن ــاز  الجه يف 
ــى باملدنيني  ــت تعن ــة األوىل كان املرحل
ــة  ــاز اإلداري للدول ــي الجه ــن موظف م
وتبقي منها%15 سيتم معالجتها وفق 
القانون فيما تستهدف املرحلة الثانية 

ــارفت  ــد ش ــاع وق ــبي وزارة الدف منتس
ــابيع  عىل االنتهاء حيث تم خالل األس
 32200 ــتهداف  اس ــة  املاضي ــة  األربع
ــيتم  وس ــاز40%  إنج ــبة  وبنس ــة  حال
وزارة  ــعار  إش ــة  القادم ــام  األي ــالل  خ
ــاف مرتبات من لم يتقدموا  املالية  بإيق

للبصمة. 
ــالن إىل أن وزارة الخدمة  ــار عق وأش
ــوزارات   ــات وال ــت الجه ــة خاطب املدني
ــة العامة برسعة  ــة وحدات الخدم وكاف
ــوفات راتب شهر أغسطس  إنجاز كش
ــق باالختالالت  ــوع يتعل 2017م كموض

ــاة الخدمة  ــافها ومواف ــم اكتش ــي ت الت
ــك  ــح تل ــم تصحي ــا وعليه ــة به املدني
ــتتحمل الجهة  ــم س ــا ل ــالالت م االخت
ــؤولية التقصري وستتوقف مرتبات  مس

من لديهم اختالالت.
ــرق إىل  ــة تط ــة املدني ــر الخدم وزي
ــول مرشوع  ــل ح ــن التفاصي ــري م الكث
ــح أوضاع  ــورة وتصحي ــة والص البصم
ــني  والوهمي ــني  املزدوج ــني  املوظف
ــني  املزدوج ــري  مص ــول  ح ــل  وتفاصي
ــات يف حوار أجرته معه الثورة  واإلعاش

ينرش الحقا.

  / أسامء البزاز 
ــني  وتمك ــة  تنمي ــج  برنام ــن  ضم
ــي اختتمت  ــات املجتمع املدن منظم
ــرشوع  ــة م التنموي ــان  بني ــة  مؤسس
ــن أعضاء مركز  ــب 56 متدربة م تدري
ــة يف طرق  ــاث العلمي ــر  لألبح بصائ

البحث العلمي ملدة 25 يوما
ــم  عبدالكري ــني  ب ــة  الفعالي ويف 
ــرشوع يأتي من  ــذا امل ــي أن ه الديلم
ــة بنيان التنموية عىل  حرص مؤسس
ــكادر  ــية ل ــدرات املؤسس ــر الق تطوي

منظمات املجتمع املدني.
ــادت  أف ــدورة  ال ــذه  ه أن  ــح  وأوض
ــة  العلمي ــوث  البح يف  ــات  املتدرب

ــن  له ــيكون  وس ــة  والنوعي ــة  والكمي
ــوث املجتمعية  ــدور الكبري يف البح ال
ــتقبيل  مس ــاون  تع ــاك  هن ــيكون  وس

ــز  ومرك ــان  بني ــة  مؤسس ــني  ب ــري  كب
ــات وأبحاث  ــداد دراس ــر يف إع بصائ
ــع وتقديم كافة  تخص قضايا املجتم

ــات  الباحث ــن  م ــتفادة  لالس ــم  الدع
ــة يف ظل  ــن خاص ــر به ــي نفتخ الالت
ــيكون لهن  ــدوان والالتي س ــذا الع ه
ــب عىل القضايا  ــر الكبري يف التغل األث
ــق  ــة وف ــا العالق ــة والقضاي املجتمعي

منهجية علمية واضحة.
من جهتها أثنت مسؤولة التدريب 
ــة بنيان عىل  ــز بصائر مؤسس يف مرك
ــذي قدمته  ــري ال ــدور الكب ــد وال الجه
املؤسسة يف سبيل إنجاح هذه الدورة 
العلمية يف كافة جوانبها وتوفري كافة 
ــات يخدمن  ــات إلعداد باحث املتطلب
ــة  رشاك ــق  وف ــن  ومجتمعه ــن  وطنه

فاعلة مع هذه املؤسسة الرائدة.

تنقية كشف الراتب موضوع إداري وليس سياسيا وشارفنا على االنتهاء من تصحيح االختالالت تنقية كشف الراتب موضوع إداري وليس سياسيا وشارفنا على االنتهاء من تصحيح االختالالت 

بنيان تختتم مشروع إعداد اCبحاث العلمية لـ بنيان تختتم مشروع إعداد اCبحاث العلمية لـ ٥٦٥٦ متدربة بصنعاء متدربة بصنعاء

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com الثــــورة

ALTHAWRAH

الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

25 ذو القعدة 1439ه - 7 أغسطس 2018م العدد 19619الثالثاء

         عبدالفتاح  البنوس 
يوميات الثورة

ــكرية المباغتة التي نفذها أبطال  ــكلت العملية العس ش
ــزو واالرتزاق في  ــوى الغ ــعبية ضد ق ــش واللجان الش الجي
ــة  ــة موجع ــدة ضرب ــة الحدي ــي بمحافظ ــة الدريهم جبه
ــوا يتوقعونها ،  ــم يكون ــر على بالهم ، ول ــداء ، لم تخط لألع
ــة أمامهم بالورود للتوغل  ــث ظنوا بأن الطريق مفروش حي
ــتدراجهم إلى فخ  ــث تم إس ــة الدريهمي  ، حي ــل مدين داخ
ــهلة  ــل أن يتحولوا إلى فرائس س ــع قب ــل أصابهم بالهل قات
ــل  ــن قتي ــم بي ــات منه ــقط المئ ــاص فس ــاد واإلقتن اإلصطي
ــى قيد الحياة  ــن تبقى منهم عل ــير  فيما الذ م ــح وأس وجري
ــرار بعد أن نالهم من البأس اليماني ما أصابهم بالذعر   بالف
ــهم في معركة الفتح المبين  ــم من كانوا يتخيلون أنفس ، وه
ــي ورطة كبيرة كادت  ــهم ف لمدينة الحديدة  ، ليجدوا أنفس

تكلفهم حياتهم .
ــا حول  ــا هام ــدرت بيان ــة أص ــلحة اليمني ــوات المس  الق
ــة التي نفذت بإحترافية ومهنية  عملية الدريهمي النوعي
عسكرية وقتالية فريدة من نوعها حيث جاء في البيان ما 
نصه   ( نفذت وحداٌت متخصصٌة من أبطاِل الجيِش واللجاِن 
ــى معلوماٍت  ــٍة مبنيٍة عل ــتدراٍج نوعي ــعبيِة عمليَة اس الش
استخباراتيٍة واختراٍق لصفوِف العدِو لعدِة كتائَب من قواِت 
ــِة المدعومِة أمريكياً  ــعوديِة اإلماراتي الغزِو واالحتالِل الس
ــِة   ــِة اليمني ــِي للجمهوري ــاحِل الغرب ــي الس ــاً ف وبريطاني
ــي محيِط مدينِة  ــبقاً ف ــى نقطٍة مميتٍة تم اإلعداُد لها مس إل
ــوَب محافظِة الحديدةَ غربيِّ اليمن   الدريهمي الواقعِة جن
ــالُم ما يزيُد عن  ــج عِن العمليِة مصرُع وإصابُة واستس ، ونت
ــواِت الغزِو واالحتالِل بينهم قياداٌت هامة،  150مرتزقاً من ق
ــواِت الغزاِة في الحصاِر  ــوُع كتيبٍة وأعداٍد متفرقٍة من ق ووق
المميِت في عدٍد من النقاِط التي حاولِت الفراَر إليها بشكٍل 
عشوائٍي نتيجَة اإلرباِك الذي ساَد قواِت العدو ، وكان أبطاُل 
ــعبيِة قد تعاملوا في بدايِة العمليِة مع  الجيِش واللجاِن الش
ــكريِة بأسلحٍة مناسبٍة دمرت  مدرعاِت العدِو وأطقمِه العس
ــِش واللجاِن  ــا ، وقيادةُ الجي ــكريٍة بمن عليه ــاٍت عس 10 آلي
ــورٍة من صوِر  ــذه العمليِة في ص ــُد نجاَح ه ــعبيِة إذ تؤك الش
ــع قواِت الغزِو  ــكريِة التي تتعامُل وفقَها م ــكاِت العس التكتي
ــتواصُل العمَل  ــِي ..فإنها س ــاحِل الغرب واالحتالِل في الس
ــكريِة البريِة والبحريِة والجويِة  بمختلِف التكتيكاِت العس
المسنودِة بالمجتمعِ المحلِيّ من أبناِء محافظِة الحديدة، 
ــاحل تهامةَ  األحراِر على امتدادِه من باِب  ــهِل وس وأبناِء س
ــى يتحقَق  ــي، وحت ــماِل اليمن ــى أقصى الش ــدِب وحت المن
ــِش  ــادةُ الجي ــيُد قي ــز ، وتش ــعِبها العزي ــِن وش ــُر لليم النص
واللجاِن الشعبيِة بأبناِء ِتهامَة ومحافظة الحديدة  األحراِر 
ــاِت الدائمِة مع  ــي المواجه ــا ف ــي يحققونه ــوالِت الت والبط
ــاحِل ومختلِف الجبهات  ــزاِة والمحتليَن في جبهِة الس الغ
ــحاباِت  ــعبيِة باالنس ــِش واللجاِن الش ــادةُ الجي ــُب قي وترح
ــاركين في  ــِة المش ــاِت الجنوبي ــاِء المحافظ ــِة ألبن المتوالي
ــاِف  ــاحِل الغربِيّ بعد انكش ــوِف الُعدواِن من جبهِة الس صف
ــتهدُف  ــم في أعمالِه التي تس ــدواِن الذي ورّطه ــدِة الُع أجن
ــعَب اليمني ، وتجدُد القيادةُ العسكريُة للجيِش  اليمَن والش
واللجاِن الشعبيِة التأكيَد على أن كَل أدواِت الُعدواِن والغزِو 
ــُه الغازي لليمِن  ــتلقى المصيَر ذاتَه الذي لقي واالحتالِل س
ــتقلًة موحدةً  ــرةً أبيًة مس ــتبقى اليمُن ح ــَر التاريِخ وس عب

بشعِبها العظيِم العزيز ) .
ــذه العملية الجديدة  ــكري الجديد وه ــذا اإلنجاز العس ه
ــلحة اليمنية يؤكد على اليقظة  ــب بيان القوات المس بحس
ــش  ــي الجي ــا ف ــا أبطالن ــي عليه ــة الت ــة التام والجهوزي
ــعبية وإستعدادهم التام لمواجهة قوى الغزو  واللجان الش
ــد كل زحوفاتهم  ــال كافة مؤامراتهم ، وص واإلحتالل وإفش
ــا إلحتالل  ــعون من خالله ــة التي يس ــم المباغت وعملياته
ــيطرة على مقدراتنا  الحديدة والهيمنة عليها وإحكام الس
ــنا بقصد تجويعنا وإذاللنا وتركيعنا للشيطان  ولقمة عيش
ــعود ومن خلفهم غلمان آل نهيان  األكبر أمريكا وقرنه آل س
ــهم بأنهم قادة عظماء وهم أحقر من أن  الذين صدقوا أنفس

يصلوا إلى أدنى مستويات العظمة والرجولة  .
بالمختصر المفيد معركة الساحل الغربي محرقة الغزاة 
ــدوا فيها غير  ــة ، ولن يحص ــالء والمرتزق ــن والعم والمحتلي
ــران والذل والعار  ، وستظل رمال الحديدة  الهزيمة والخس
ــة  ــم المخزي ــم ونهايته ــى مهلكه ــاهدة عل ــواحلها ش وس

والمذلة بإذن الله . 
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله . 

عملية الدريهمي عملية الدريهمي 
النوعية النوعية 

ــويل أمس رئيس  ــية نبيل احمد الغ ــؤون السياس ــى وكيل وزارة الخارجية للش التق
مجلس إدارة مصنع الغزل والنسيج عبداالله شيبان.

ــاط وعمل املصنع بالتعاون مع  ــرق اللقاء إىل إمكانية النظر يف إعادة تأهيل نش تط
إحدى الجهات الدولية املانحة ملا للمصنع من مردود اقتصادي.

ــار رئيس مجلس إدارة املصنع إىل الوضع الراهن للمصنع واألسباب الفنية  فيما أش
ــؤون الفنية  ــة التي أدت إىل توقف املصنع عن العمل.حرض اللقاء مدير عام الش واملالي
ــف األغربي ومدير عام املالبس الجاهزة عبده عيل عاطف  واإلنتاجية خالد عبداللطي

ومدير عام املشرتيات واملخازن عبد الباسط الغرباني.

مناقشة إعادة تأهيل مصنع الغزل مناقشة إعادة تأهيل مصنع الغزل 
بالتعاون مع إحدى الجهات المانحةبالتعاون مع إحدى الجهات المانحة

  /مصطفى املنترص
ــده املطلق  ــه وتأيي ــالم وقوف ــارق مصطفى س ــدن ط ــظ ع ــد محاف أك
للحراك الشعبي بمحافظة عدن ضد قوى الغزو واالحتالل وحكومتهم 
ــتلتهم الغزاة  ــب س ــة غض ــة  ملوج ــك رشارة البداي ــربا ذل ــدة معت الفاس

وتجهض مشاريعهم الهدامة.
ــالم يف بيان له إىل  أن هذه االنتفاضة وبأعدادها املتواضعة   ــار س وأش
ــته  ــات املحتل وسياس ــد أن ضاق أبناء عدن ذرعا من ممارس جاءت بع
ــتى مناحي الحياة وسبل معيشة الناس  التجويعية التي قضت عىل ش
ــبب  ــة املدنيني من املخاطر التي قد يواجهونها بس ــدا رضورة حماي مؤك

استبداد قوى املحتل وأدواته .
ــا وعدن خصوصا يجب  ــالم : معاناة أبناء الجنوب عموم وأضاف س
أن تتوقف وعىل املحتل أن يعي أن الشعب هو مالك الرشعية ومصدرها 
ــيزلزل األرض من تحت أقدامهم وسيدفعون ثمن ارتكابهم  وانه بركان س

مثل هذه الحماقات والجرائم بحق املواطنني األبرياء وتدمري حياتهم .
ــمى املجلس  ــل ما يس ــل  مث ــني أدوات املحت ــن تمك ــان م ــذر البي وح
ــذه االحتجاجات وركوب املوجة  ــايل وغريه من املرتزقة من تزعم ه االنتق
ــا فعل حزب اإلصالح  ــكل الذي يحقق لهم أهدافهم كم ــا بالش وتحريكه

بثورة 11 فرباير 2011م .

محافظ عدن يدعو إلى حماية المدنيين في محافظ عدن يدعو إلى حماية المدنيين في 
المحافظة ويحث على االستمرار في االنتفاضة المحافظة ويحث على االستمرار في االنتفاضة 

صور من مشاهد وزعها اJعالم صور من مشاهد وزعها اJعالم 
الحربي لعملية االستدراج الحربي لعملية االستدراج 

النوعية لقوى الغزو والمنافقين النوعية لقوى الغزو والمنافقين 
في الدريهمي يوم أمس في الدريهمي يوم أمس 
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